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LA HOMARO KAJ LA BESTOJ.
MODERNA INFERO.

Sub tiu ĉi titolo S-ro C. Dernarquette el Parizo
verkis franclingvan broŝuron, kiu estas bonega pro-
pagando por la Vegetarismo. Kvankam ĝi jam estas
priparolita en nia organo, ĝi estas sufiĉe interesa, por
doni ankoraŭ malgrandan resurnon 'ĉi sube:

Unu el la plej grandaj danĝeroj en la homa -vivo
estas la mankado de viando, la mortigo al la bestoj.
Dum .preskaŭ dekses jaroj mi estas vegetarano, por
ne esti la kaŭzo de la suferoj de la bestoj, kaj mi estis
kontenta en la konscio, ke mi faris mian ehlon, por
plimalgrandigi la mortigojn. Feliĉe mi estis vekata
el tnia memkontenteco de iu hazarda cirkonstanco,
kiu devigis min viziti diversajn buĉejojn. Preskaŭ
nepriskribeblaj estas la scenoj, kiujn mi vidis per
propraj okuloj. La transportado k. la buĉado okazas en
tia kruela maniero, ke tio estas honto por la tuta
homaro. Grandan koinnaton,,rni sentis por ia buĉistoj,
kiuj estas la viktimoj de niaj rnalmoralaj kutimoj. Ili
perdis ion, kio estas pli valora ol la vivo: la moralan
konscion.

Tiaj turmentadoj okazas ĉiun tagon en grandaj
urboj kiel Parizo, Ia lumurbo, la ĉefurbo de Ia civil-
izita mondo. Kia kontrasto! Ni ĉiuj revas pri venonta
lando, kie la mizero, la nescio, la krimo estas for-
pelataj de la evoluanta civilizacio. Ni ĉiuj revas pri
nova societo bazita je la justeco, frateco kaj scienco.
Ni ĉiuj revis de regenerikinta homaro, liberigita
siaj nialfortecoj, posedanta la sanktan sakecon. Ni
sopiras al la tempo, kiam la demokrateco signifas
uniyersalan aristokratecon, kiam ĉiuj homoj estos
artistoj, inspiritoj kaj herooj. Ho ve, kia kontrasto!
Kion fari? Kio estas la kaŭzo? La unua fakto, kiu
frapas la observanton, estas la plena indiferenteco de
la bestmortigantoj kaj la ne malpli granda indiferent-
eco de la homoj, kiuj sanktigas Ia rnortigadojn. Ili ne
konscias pri la ago, kiun ili plenumas. Ili kredas
ankoraŭ, ke oni bezonas la viandon, por subteni la
homan vivon, dum ke ekzistas dum pli ol tridek jar-

tentoj vegetaraj nacioj, kiel Hindujo kaj Persujo, dum
ke vivas grandaj filozofoj kaj milionoj da aliaj homoj,
kiuj neniam mankis viandon. Krom tio la material-
ismo kaj la religio donis argurnentoin nor la manit-
ado de viando.

La kaŭzoj de la suferado de bestoj estas do la
blindeco kaj la egoista mankerno, predikitaj de
sciencaj konceptoj, kaj precipe Ia - superstiĉo, kiu
kredas la Mankadon de viando necesa. Oni pro
teruro tremas, pensante, ke en tuta Eŭropa aŭdikas
la suferblekado de milionoj da bestoj.

La moderna psiblogio kaj sociologio akordikas
en la erno, atribui al la bestoj sentojn kaj eĉ ideojn,
kiuj tute similas niajn. La societoj de simioj, elefantoj,
bovoj, k. t. p. donas nerifuteblajn pruvojn de solidar-
eco, kelkfoje. de sinoferemo. Pro tiuj ecoj la bestoj
estas destinitaj al socia vivo. La homoj nur donas
la vivon al la bestoj, por poste preni ĝin en terura
maniero. Ciuj, kiuj observis la sovaĝajn bestojn,
estas surprizitaj de ilia fiereco, memkonfido, kiujn
ecojn niaj bestoj perdis. Antaŭ ol oferi la bestojn, la
homo unue degradigas ilin, rnalliherigante ilin. Ankaŭ
la argumentoj, prenitaj el la Biblio estas malfortaj.
En la Nova Testamento oni trovas dudek aludojn je
bona traktado al la bestoj. Tute konvinkiga estas la
ordono: ne mortigu! Rigardante la orientajn
religiojn, ni vidas, ke la Budhismo nomas kiel unuan
devon de la homoj amon por ĉiuj estajoj, ankaŭ por
la bestoj.

La bedatarinduloj, kiuj estas kondamnitaj al la
besta mortigo estas grave punataj, perdinte sian
spiritan vivon. Statistikoj pruvis, ke inter la buĉistoj
estas la plej multaj krirnuloj. Kia estos la estonteco
de la infanoj, laborantaj en la buĉ.ejoj? Kaj estas la
mankado de viando, kiu kailzas la ekzistadon de
buC.:ejoj. Ciuj homoj, kiuj manĝas viandon, estas
kulpaj pri tiu 'ĉi mizero. La egoismo igas la grandajn
problemojn sociajn, naciajn, kaj internaciajn ne-
solveblaj. Plato jam asertas en sia „Respubliko",
ke Ia vianda dieto kondukas al milito kaj perforto.



La vianda nutrado estas la kaŭzo de senitioraleco.
Ekzistas certa rilato inter la viandmankado kaj alko-
holuzado. Krom tio ĝi estas la kaŭzo de multaj
malsanoj.

Cu ne estas pripensinda fakto, ke la vegetaranoj
liveras la plej grandan nombron da longevivantaj
homoj? Ke ankaŭ la vegetara dieto favoran Ia
spiritan vivon, estas pruvita de ĉiuj fondintoj de
religiaj sektoj, kiuj rekomendas tiun ĉi dieton al siaj
disĉiploj.

La morala devo de la homoj do estas ĉesigi Ia
mankadon de viando; ni :ŝuldas tion al la bestoj, niaj
pli inalaltaj fratoj. Ni devas aranĝi nian vivon en
harmonio kun niaj principoj, niaj deziroj, nia amo al
progreso, justeco kaj boneco.

La mondo suferas, la mondo atendas la pionirojn,
kiuj gvidos nin al la prornesita lando, kie regos kon-
fido kaj amo. La nearmitaj bestoj bezonas defend-
antojii. Julia 1sbriicker.

Internacia Vegetara Kanto.
Teksto de ('atharina julia Roskes-Dirksen.
Muziko de Flugo Nolthenius, Laren, Nederl.
En mondo inalkoja, en mond' kun envi'
ni celas al pli bona stato.
Ni celas al vivo sen inalharinoni',
en kiu nur regas kompato.
Kompato kun ĉio vivanta sur ter',
ĉar ĉio ja rajtas vivadon!
La best' en kamparo, la bird' en aer
bezonas la homan ŝirmadon.
Nur greno kaj miksoj kaj ĉia fruktar'
servadas por nia nutraĵo.
Ne peltojn kaj plumojn de best' kaj birdar'
ni uzas por nia vestajo.
Ni volas restadi ĉe monto kaj mar'
kaj vivi en lumo kaj savo.
Alporti feliĉon al nia fratar'.
jen celo de 1' vegetarano.

Ni esperas, ke en iu venonta numero de la
„Vegetarano" povas aperi ankaŭ la muzikaj notoj,
kiuj nun pro teknikaj inallielpoj mankas.

Vegetaraj Suoj.
Nederlanda samideanino en sia artikolo en la

„Vegetarische Bode" demandas: „Cu estas superflue
porti vegetarati piedvestajon?" Laŭ ŝi certe ne. „Ni
ne devas forgesi, ke por etika vegetarano la uzado de
ledo, kiu ne povas esti akirata sen la mortigo al besto,
estas same forjetinda kiel la rnankado de besto."

Si donas bonan adreson por vcgetaraj ŝuoj, kofroj,
sakoj, k. t. p., nome Dawson and Owen, Vegetarian
Footwcar Specialists, 27 Nelsonstreet, Hertford,
Anglujo.

Oni senpere petu informojn de nomita firma kiu
korespondas Esperanta.

Por vegetara pelto oni turnu sin al Woolland
Brothers Ltd., Knightbridge, London SW. 1, Anglujo.

Nepre notu tiujn ĉi adresojn.
C. .1. Roskes-Dirksen.

FUNDAMENTOJ DE LA VEGETARISMO.
flari 1)-ro Laz. Adiarov.)

Citi besto, antal ,o1 manĝi la nutrajon, sentoflaras
ĝin, por kompreni to tiu ĉi tailgas por ki, kaj tiam
ektuankas. La. bovino, ĉevalo, ŝafo, kapro, azeno
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Ĉiam forlasas la venenajn kaj premitajn herbojn  int
la sennombraj sukoplenaj herboj de la herbejo.  1
kato, hundo, lupo, urso estas bestoj. kiuj pri
konsideras tion, kion ili metas en sian stomakon. 1
simioj - . la plej proksimaj al la honto -- nutras si
nur per fruktoj kaj semoj. Nur la porko est
ĉionmankanta.

La homo perdis tiun kornpason de nutrado. 1
ne nur ne forigas la nutraĵojn, kiuj estas veneno pr
li, sed konscie ilin akceptas, ĉar, dum la best
instinkte elektas la nutrajon, la homo perdis tiu
instinkton kaj sugestas al si per la intelekto la erar
igon, ke ĉio, kio estas sur la tero, estas krcita
li. . . . kaj li fariĝis ĉionmanĝanta.

Kaj jen ia rezultatoj. La bestoj mamsuĉantc
birdoj kaj fiŝoj lokantoj de la maraj ahismoj, aer
spacoj, vastaj kampoj kaj freŝaj arbaroj, kiuj hav•
difinitan nutrajon, kaj elektas sian nutraĵon la
instinkto, ne suferas malsanojn.

La bestoj kies naturajn kondiĉojn de vivad
ŝanĝis la homo, farinte ilin domaj, suferas multaj
malsanojn. La homo, kiu forlasis la naturon, e
fermis sin en fabrikoj, en grandaj, polvoplenaj k
bruaj urboj, en ŝinikovritaj, sensunaj ĉambroj, e
volvas sin en araneaj vestoj kaj plunikovriloj, tnang
ĉion, kion li trovas sur la tero: herbojn, legomoj
fruktojn, semojn, radikojn, foliojn, fiŝojn, birdoj
vermojn, bovojn, bubalojn, ŝafojn, kaprojn, azenoj
ĉevalojn, hundojn, katojn, serpentojn — tiu ho
kiu surrajdis la tutan naturon kaj sin konsider
reĝo super ki — suferas sennombrajn malsanojn.

Kaj la instruo sekvas de si mem: se ni volas ni
grandigi la malsanojn, ni devas ekvivi en ;mit
rilatoj, kiel vivas la bestoj meze de la naturo. Eka
pli la vastan kampon ol la polvoplenan straton kaj
majestan montaron ol la sufokajn ĉambrojn kaj kaf
jojn; la vestoj, kiuj servas nin gardi kontraŭ
la influoj de la atmosfero, ĉesu esti objekto de luk
kaj modo; ni serĉu ĉiam la puran, freŝan kaj san
aeron de la kamparo kaj arbaro; la suno fariĝu id
kaj ĉiufoje ni serĉu ĝin; ĉar la suna radio est
kuracita kiun la naturo povas anstataŭi per nen'
ni ne veneno nian korpon per alkoholo, tabako k.
fine ne ĉesu nin erarigi, ke ni estas ĉionmankant
kiel la porko, kaj ek‘:ivti per la natura nutri
rekirno por la homo. kiu estas la vegetara. •

Homo ne devas nutri sin, por ĝui plezuron; p
turon en la nutrado serĉas tiu, kiu penass, ke  lia vi
estas granda stomako kaj 'ĉiuj zorgoj estas glinitaj
kia konstanta plenigado; homo nutras sin por suht
ordan kaj regulan fiziologian vivon, kiu vivo don
al li Ia ehlecon plenumi siajn spiritajn taskojn tie
sur la tero. Sekve, en la nutrado de 1' honto es
logiko, rado, scienco kaj sento.

Tamen la logiko kaj la racio, kaj la scienco
la sento nin igas bazi la nutradon sur la sekvant
fundamentojn:

1. 1310LOGIA. En la organismon ni ne por .

enporti rnateriojn, kiuj ne ekzistas en ĝi. Kaj  se
perforte eilkondukas ilin, ĝi uzas multajn ritned
por liberiki de ili: tamen venas tago, kiam ki eluzi
kaj ekmalsanas.Alkoholo, tabako, moriino en la org•
ismo neniam estas; sekve ĝi neniam bezonas il

2. FIZIOLOGIA. Homo ne povas enfaligi en si
stomakon senelekte kian ajn nutraĵon, ne demandi
sin, kiu estas Ia plej sana kaj la plej natura por li.



Ekspozicio „Nia Nutrado".
De la 14a ĝis la 30a de Marto okazis en Hago en

la grandega salono de la Zoologia nardeno ekspozicio
pri „Nia Nutrado". Denove ni povis konstati, ke la
viandkonsurnado okupas ankoraŭ Ia plej grandan
lokon en la nutrado. Multajn standojn ni vidis kun
.,freŝa" kaj frostigita viando. Feliĉe la Nederlanda
Vegetara Ligo ankaŭ estis reprezentata. Ciaj
broŝuroj kaj kuirlibroj estis aĉeteblaj, kaj oni senpage
disdonis centojn da folietoj pri vegetarismo. Ciam
unu el la anoj estis en la stando por doni informojn.

Novajo estis la planta kolhaso, fumaĵita kaj liepat-
kolbaso. Ili tute similas la ordinarajn kolbasojn kaj
havas preskaŭ la saman guston. Oni ankaŭ ne uzis
bestan inteston por la haŭto, sed japanan silkon. Mi
trovas ilin tre bongustaj. La pezo estas ĉ. 4 liekto-
grarnoj kaj la prezo F. 0.65. La Nedcrlanda Vegetara
Ligo daŭre kontrolas la substancon. La fabrikanto
estas S-ro A. W. Lorj(1, Prinsengracht, 328, Arnster-
dant, Nederland°.

Ankaŭ oni multe admiris la vegetaran linoltolon
por tegi • seĝojn, k. t. p. Ciaj speeimenoj estis
ekspoziciataj, dikaj kaj maldikaj kaj en ĉiaj koloroj.
Adreso: E. I. Du Pont de Nemours Export Co., 120
Broadway, New York, Usono.

Espereble tiu ĉi ekspozicio denove akcelas nian
latatan vegetaran ideon. C'. R.-D.

---

jubileo de „Pomona".
Nederland° estas la feliĉa lando, kiu havas vere

modelajn vegetarajn mankejojn kaj eĉ hotelojn:
Hotelo Poruona, Molenstraat 53, Hago,
Hotelo Pontona, Nieuwc Ilavensteeg 5. Rotercl.,
Hotelo Pomona, Westerstraat 2, Utrecht.
Ciuj tri apartenas al la akcia societo „Pornona",

kaj la plej malnova el ili, sub la gvidado de gesinjoroj
Valk, festis la llan de februaro 1924a la 25an datrcv-
enon de- sia fondiko.

Multaj flordonacoj estis sendataj, kaj en la tag-
meza horo multaj organizoj pere de delegitoj pre-
zentis al gesinjoroj Valk siajn bondezirojn kun plene
merititaj laŭdoj pro ilia nesupereble bona servo al la
vegetara afero. Inter la gratulantoj estis ankaŭ nia
landa sekretariino S-no Roskes-Dirksen, kiu en
Esperanta paroladcto portis la salutojn de nia Ligo.
Ges-roj Valk estas jam dc kelkaj jaroj apogantoj de
nia ligo.

La Esperantistoj konas la bonegan hotelon en
Hago de post la Universala Kongreso en 1920. Okaze
de la jubileo aperis bele ilustrita  , broŝuro pri la
historia disvolviko de la manĝejo.

Estas clezirinde, ke en multaj aliaj landoj ekzistu
similaj hoteloj, kiaj en Nederland°. Ili estas tre bonaj
kaj efikaj propagandiloj por nia ideo. Ni esperas, ke
la nederlandaj hoteloj vegetaraj ĉiam plue prosperos
kaj ke „Pomona" en Hago restos ankoraŭ multajn
jarojn sub la gvido de la nejunaj, sed ĉiam senlacaj
geedzoj Valk.

Somero alproksimlas!
Oni bezonas tempon, por lui la kamparan aeron.

Do, ne restu longe en la kuirejo. Provu ĉi tiujn
receptojn miajn.

Por Sandvieoj. Trempu en varrnega akvo duon-
funton da tornatoj kaj seriŝeligu. Kuiru en iom da
butero kvin minutojn. Aldone tekuleron da „Marmite",
-iomete da bongustaj herboj kaj kvaronfunton da
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Kaj mi respondas — unue: tiu nutraĵo estas plej
sana, kiu plej malfacile putras kaj plej malfacile
difektiĝas. La viando malbonodorikas post .24 horoj,
la fiŝo malbonodorikas jam la saman tagon, kaj la
pomo, la piro, la terpomo, la bulbo k. t. p. daŭras
monatojn. Kaj Ia tritiko, el kiu ni akiras la plej bonan
plej sanan kaj plej plenan nutraĵon — la panon —
daŭras monatojn. La viando post 24 horoj ŝanĝas
sian konsiston, sian aspekton, dispartikas kaj fariĝas
vera veneno por la homo; kaj la pomo, terpomo.
tritiko k. a., post monatoj havas la saman konsiston,
la saman aromon, la saman aspekton kaj restas bona
kaj utila nutrajo.' Due: tiu nutraj° estas pli bona,
kiu donas plej maltntilt(_‘ da venenoj, post kiam ĝi
estas digestita kaj ensorbita de la stomako kaj
intestoj. La vianda nutraĵo donas multajn venenojn,
nornitaj ptomainoj, kaj la vegetara plej malmulte. Kaj
tial ne la vegetarano, sed la viandornankanto suferas
urinajn, revajn kaj galajn ŝtonojn, suferas podagron.
reŭrnatismon kaj raffitismon, ekzercon, toksinajn
eruptojn kaj urtikan febron, konstipon, dispepson kaj
rnallaboremon en la intestoj kaj ĉiam plendas pri
malbona apetito, suferas tenion, strikninon kaj venu.'
ojn, epilepsion, neŭrastenion kaj eklampsion — ĉiarn
terurajn kaj tirnigajn malsanojn, el la tnulto, kiuj faras
lian vivon ĉeno de senfinaj suferoj. Trie: tiu nutraĵo
estas pli bona,.kiu laŭ instinkto estas serĉata. Montru
al Ia infano pomon kaj brizoleton el viando kaj tiu
manetendos al la pomo.

Ciujn stomak-intestajn dolorojn ĉe la infanoj kaj
plenakuloj ni kuracas per vegetara rekimo.

3. ETIKA. Cu ni devas aŭ ne aŭskulti la voĉon
de la konscienco kaj racio, kiam ni devos elekti inter
la senkulpa kaj kvieta ŝafido kaj la matura pomo'
Ciu trankvile manetendos por forŝiri la maturan
pomon, sed ne ĉiu povas .fortranĉi la kapon de la
ŝafido. Tiuj kiuj rikoltas la pomojn, estas kvietaj,
trankvilaj, pacetnaj homoj; tiuj, kiuj tranĉas la kap-
ojn de ŝafidoj, estas kruelaj, nervemaj kaj sangosoifaj
homoj, nornataj buĉistoj.

4. - HIGIENAJ. Preferu ĉiam tiun nutrajon, kiu
estas preparita pli higiene. Jen du ekzetnploj: la
unu — la viando en la buĉejo, kiu estas kovrita de
polvo sur la strato, kune kun ĉiuj tendenoj dc la ostoj.
post kiam la buĉisto ne sukcesis ĝin vendi ĝis la dua
aŭ tria tago; ĉar ĝi komencis malbonodori, li muelas
ĝin; la muelitan viandon li premas sur la polvoplena
stablo per siaj rnalpuraj manoj kaj, por forigi kian
malbonodoron, li aldonas pipron, hailitron, kumirion,
k. a. kaj ĝin puŝas en la intestojn de la sama besto.
La tiel preparitajn kolbasojn kaj kolbasetojn  li
pendigas sub la tegmento por sekiti, t. e. por finputri.
La alia — aroniaj kaj sanaj pomoj,  kiujn vi senŝeligos,
aŭ tute ne senŝeligos; tamen ĉiam vi havas la
eblecon bone lavi ilin de la polvo; buletoj (brizoletop
de terpomoj,' kiujn vi senŝeligis kaj fritis en butero.
Elektu!

5. SPAREMA. La vianda nutraĵo estis kaj estos
ĉiam pli multekosta ol la vegetara kaj tial la viandan
nutraĵon uzas la pli riĉaj.

6. EKONOMIA. Se la hordeo kaj maizo,  kiuj
estas uzataj por akiro de miloj da litroj da alkoholo,
servus kiel nutraĵo al la homoj, malgrandikus la  rrial-
sato kaj kiaj sekvoj, ĉesos la homoj ebriiki kaj de-
generi. Tiam ni havus ahundecon de legornaj kaj
fruktarbaj ĝardenoj — abundan vegetaran nutraĵon.

Trad.: Iv. H. Kr-off.
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raspita fromaĝo. Kirlu kaj kuiru unu minuton. Aldonu
unu bone hatitan ovon, kirlu kaj verŝu la tuton en
puran ujon. Post kelkaj minutoj la miksajo estos
preta por la sandviĉaj buterpanoj kaj gustos bonege.

Por tagmanĝo. Faru kiel supre rilate tomatojn.
Aldonu duonfunton da frititaj tranĉitaj bulkoj. Metu
la tuton ell bakpladon. Al duonfunto da faruno
aldonu iotnete da salo kaj enbatu rapide unu ovon.
Plue enverŝu kaj batu du tetasojn da lakto. Nun verŝu
la tuton sur la miksajon en plado kaj baku kisbrune
(proksimume .35 minutojn).

Por vespermanko. En bakpladon buterurnitan metu
maldikan tavolon da fromaĝo. Surmetu po unu ovo
por unu "persono (penu ne  rompi la ovojn, senŝel-
igante ilin). Aspergu supre iomete da raspita fromaĝo
kaj baku dek minutojn (pli-malpli, laŭ temperaturo
de la forno). Margaret Blaise.

Tolstoj kaj Kristo.
Fedor Straliov.

La tempo kaŝis dc ni la karnon kaj la sangon de
-unu homo, kaj kaŝinte de ni la vojon. sur kiu ellabor-
ikis lia mondkonccpto kaj kredo, ĝi starigis lin antaŭ
ili en netuŝebla•alteco kiel objekton de  blinda irnitado
kaj kliniko. Tio ĉi estas Kristo.

Kaj ĉi-tie, antaŭ ni mem, en sia tute ne ĉirkaŭ-
brakebla grandeco, finis sian spiritan kreskon alia
homo. eble tute ne malpli forta saj signifa. Kaj tio
ĉi estas Tolstoj. Sed, ĉar ni nur observis la vivon de
tiu ĉi homo de proksime; same tiel, kiel la sam-
ten-ipuloj de Kristo observis lian vivon, ni malgrand-
igas lian signifon. kiel la kunvivantoj de Kristo la
signifon de Kristo.

Kaj jen, do, ni ne vidas la venintan bonon, kiel
diras la profeto Jerernio (XV11/6).

Jen do, kiel ni rnortigas la profetojn, se ne en
rekta, tamen en tnalrekta senco; ni mortigas
signifon por ni mem, kaj sur la korpoj de la mortigitoj
de niaj praavoj ni zorgeme starigas monutnentojn.

Cu ne la samon, kion faras la tempo kun la grandaj
homoj, faras la spaco kun la grandaj montoj? Senpere
antaŭ ni ellevikas ne ĉirkaŭbrakebla (-videbla) ĉeno
da montoj; sed, ĉu pro tio, ke sur ĝi ni renkontas la
saman kreskajon, kian ni ĉiutage vidas en la ebenajn,
ĉu pro tio, ke ĝia pinto estas ŝirmita por niaj okuloj
de kiaj tnirindaj antaŭaltajoj (promontorop kaj
montoj, — ni ne kapablas entute imagi ĝian veran
amplekson.

Sed jen. kiam en la malproksitua horizonto ellev-
ikas belegfantaziete, realeta montara siltiedo, kies
pinto, jen blanka, jen rozkolora, fandikas kun la
nuboj, ni raviĝas pri ĝi, klinikas antaŭ kia belegeco
kaj grandegeco, -- nur ĉar ĝi estas apartigita de ni
per granda distanco.

Esperantigis el la hulgara 'revuo
„Vyzrftĵdane" A g r o.

Bontemplana Movado en Finlando.
jam antaŭ kvardek jaroj Kaarlo Verkko fondis

la unuajn ordenojn de 1. 0. G. T. en nia lando. Sed
la ĉion suspektanta tiam rusa registaro baldaŭ ilin
neniigis. Kiam en 1918a nia lando fariĝis memstara,
ni eniris novan epokon ankaŭ en tiu ĉi rilato. Antaŭ
kvar jaroj instruisto J. Klockars en urbo Vaasa fondis
svedan lokion kaj tuj poste instruisto Eino Salli
filman. La 28. 3. 1920 la konata abstinulo D-ro Matti

Helenius-Seppãlii instalis ambaŭ lokiojn. Pro la ne-
konateco de ĉi tiu afero ĝi ankoraŭ- ne tre rapide
disvastikis; sed mia kredo estas, ke la nuna jaro jam
donos bonajn fruktojn. Ni havas nun proksimume 10
filmajn kaj 10 svedajn lokiojn. Dimanĉon, la 24an de
februaro, oni instalis la plej junan loĝion en Alavus.
La iniciatinto kaj tre energia gvidanto de la finna
bontemplana movado Eino Salli preskaŭ ĉiusemajne
verkas artikolojn kaj novajojn por lokaj kaj ekster-
landaj gazetoj pri nia afero. Precipe li propagandas
nian ideon per libretoj kaj flugfolietoj, kiujn li jam
verkis pri proksimume tridek diversaj temoj. En la
pasinta somero la tutmonde konata estinta internacia
grandlokiestroWavrinsky solene instalis kaj la filman
kaj la svedan grandlokion.

En sia jarkunveno la finna grandlokio tuj akceptis
Esperanton kaj faris proponon al la mondlokio, ke
Esperanto estu laŭeble plej rapide enkondukata kiel
oficiala lingvo de nia movado en la tuta mondo.

Bela venko por Fsperantismo! Bontetnplano.

PRI LA TERISMO.
1. La tuta terglobo apartenas al la tuta homaro, kaj

ĉiuj homoj havas egalajn rajtojn je ĝiaj riĉajoj.
Citi rajtas loĝi, kie ajn li deziras, kua nte plenan
liberan, sub la sola kondiĉo, ke li estimu same la
liberon de aliaj.

3. Ciuj utiligantoj dc la tero aŭ de kiaj naturaj
riĉajoj, pagas plenan renton, ekvivalentan je tiu
disponigita al ili privilegio.

4. La tuta resto estas tttiligata por la bezonoj de la
socio, kaj la kreata tiuvoje bonaranĝo, kiel donaco
de la tero, prezentas komunan kulturan havajon.

5. Neniuj impostoj, aŭ devigaj servoj, estas institu-
eblaj. ili estas superfluaj pro la enfiskigata rento
kaj neakordigeblaj kun ĉies denatura rajto disponi
je si tnem kaj je sia laboro.

Kvintesenco de la terismo estas „libera homo sur
libera tero"; ĝi prezentas tutmondan konstituon, kiu
interpacigos Ia homaron, sufokatan de la monstraj
premiloj de militarismo kaj de akriganta interklasa
malamo.

La terismo prezentas la solan eliron al la nuna
sanga marĉo. Nuntempe ni bezonas ĝin ĉiuj egale,
kiel ajn disikos niaj vojoj estonte. Tiom simpla ĝi
estas, ke ni povas ĝin institui senprokraste per unu
sola opa fortostreĉo.

(li estas la unua neevitebla historia etapo, kiu
ĉesigos la malkvietan periodon de absttrda interhoma
luktado kaj malfermos la novan epokon de paca kaj
celkonforma celado al esperplena estonto.

Pro tio, je la nomo de la plej altaj idealoj, ni petas
ĉiujn flankenmeti dume la personajn interesojn, la
partian interfrotadon, eĉ la ceteran porkulturan
laboron kaj kunigi ĉiujn fortojn por la plej grava/
tasko de la nuna momento — la tasko proklami la
Homon libera civitano de la terglobo, kuanta egalajn
kun ĉiuj rajtojn je tero kaj laboro.

Ni interkonsentu unue pri la plej justa, pri la laŭ-
eble plej libera por la nunaj cirkonstancoj sociaranĝo
— la terismo —, kaj plue, sur tiu firma, por 'ĉiuj
akceptebla fundamento. la samcelaj individuoj unuiku
en diversampleksaj intergrupikoj kaj ĉiu el ili aranĝu
sian vivon laŭ bontrove, ne malhelpante la aliajn kaj
estimante sin reciproke.
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Ca tuta vivo fransfortniku en energian laboron,
kreantan novajn kaj novajn sociajn formojn; la plej
bdnaj el tiuj formoj pruvu sian vivpovon ĉe foresto
de perforto en kondiĉoj por ĉiuj egalaj..

Preterpasante la dankerajn ekstrentecojn de la
kapitalismo, komunismo kaj anarfiismo, ni sekvas Ia
mezan inter ili, do por ĉiuj akcepteblan, vojon laŭ ia
direkto de malpleja rezisto kaj de pleja atingeblo.

Ni ne promesas maleblan egalecon, sed ni
instituas plenan egalrajtecon kaj justecon, ĉe kiuj
malriCeco prezentos nur naturan punon pro mai-
diligento kaj malŝparetno.

Ni ne promesas plenan liberon, sed instituas plej
reduktitan administrantaron kiu zorgos nur pri la
necesa ordo, lasante al la civitanoj plej vastan
agadliberccon.

Al tiu plej bona, tuj instituebla sociordo ni celas
ne pere dc urzurpoj kaj revoluoj. sed per konvinkado
kaj ĉefe pere de persona ekzemplo.

Ni ne neas senkondiee la aplikon de perforto, kiel
tion faras la rezignintoj je apliko de kia ajn periorto,
sed, profitante ĉiun okazon, ni apelacias al la multe
pli potenca förto spirita.

Ni eĉ ne neas la nunajn neeviteble perfortaplikajn
registarojn kaj estas pretaj helpi la efektivigon de tiuj
el iliaj intencoj, kiujn ni opinias bonaj; sed ni mem ne
celas havigi al ni kiun ajn regadpovon kaj preferas
liberan vivkonstruan krelaboron.

Sekvante la principon — ne kritiku, sed montru
kio estas farinda — ni ne detruas la dum jarcentoj
ellaboritajn vivformojn: sed, apogante nin sur tio,
kio en ili estas valora, el ilia esenco mem ni konstruas
novan vivon.

Evitante dankerajn ekskuojn kaj nertecesan
bataladon, ni rekonst•uas ne rapidante, sed sen-
ŝancele, la tutan vivon — socian kaj personan, ek-
steran kaj internan.

Kiel bazon de tiu nova, pli bona vivo, ni kon-
sideras latieblan simplecon en 'ĉiuj sferoj, ĉar la super-
fluajoj, sekvigantaj kiel ekvivalenton brutigan kaj
malamon vekantan mizeron, rapide neniigas nian
civilizon. kiel ili neniigis tutan vicon dc antaŭaj
civilizoj.

Ni konsideras hontinda ĉian lukson, kiel danĝeran
minacon al la tuta kulturo kaj relicfan pruvon de
interna mizero.

Ni celas akordigi simplecon preskaŭ primitivan
kun ĉiuj akiritaĵoj de la tekniko kaj perfektan sanecon
kun subtila spiriteco.

Ni aspiras, ke nia korpo kaj nia ekstera vivo iĝu
same belegaj, kiel la naturo mem, sed ke tiu belega
formo estu plena je altvalora interna enhavo, ke la
formo neniel logu nin for de tiu enhavo, ke la ekstera
bonordo nur helpu nin pli kaj pli enprofundiki en nian
internan laboron, kiu sola prezentas la plej altan
vivcelon.

Ni kredas, ke la nunan epokon de materia civilizo
sekvos multe pli alta epoko de kulturo spirita, kaj ni
scias, ke la unua neevitebla paŝo tiudirekte estas la
interpaciko de la homaro pere dc terismo. La inter-
paciko prezentas nun nian plej arkan taskon, kaj ni
varmege vokas ĉiujn al la unuiko, por komunforte
savi ne nur la pereantan civilizon sed nian vivon mem.

Januaro 1924.	 Centra Grupo Terista.

INTERNACIA VEGETARA UNUICiO.
: International Vegetarian Union. :
Internationale Vegetarische Union.
Union Internationale Wgtarienne.

OFICIALAJ INFORMOJ.
Oficiala Membrarkunsido, Stokhohno, 21an de

majo 1923a.
S-ro Prof. Hugo Nolthenius el Laren (Nederlando)

estis elektata kiel prezidanto. La prezidanto diris,
ke per la abomena milito ĉio estinta estas neniigita
kaj ke_ pro tio la komitato de la I. V. U. kvazaŭ
denove devos komenci je la komenco. La regularo
de la I. V. U. devas nepre esti reviziata. Li demandis,
kiom el la Ceestantoj povas esti rigardataj kiel
delegitoj de la I. V. U. Respondo anoneikis re-
prezentantoj de jenaj ŝtatoj:

Danujo, Svisujo, Germantijo, Hungarujo, Portgal-
ujo, Hispanujo, Bulgarujo, Nederland°, Svedujo,
Grandbritujo, Norvegujo, Finlando, Usono. Aŭstrujo
kaj Ccfioslovakujo. •

Diferencaj opinioj regis pri tio, Cu la unuikoj por
laŭnatura kuracado povas esti anoj de I. V. U. En la
diskuto pri tiu ĉi demando partoprenis: S-ro
Schwartz, F-no Hompes, D-ro OberdMfer, S-ro
Egerod, S-ro C. Forward, S-ro Schnitzer, S-ro Sibly,
Prof. Nolthenius kaj S-ro Hough. Oni decidis, ke ĉiu
nacia untriko por nutradreformo, kiu estas estrata de
membroj vegetaranoj, povas fariki ano de la I. V. U.

La kunsidantoj opiniis rekomendinde, dividi la
membrojn de la vegetaraj unuikoj en du klasojn:
A. Vegetaranoj, li. Amikoj kaj subtenantoj de la
vegetarismo kaj tiaj personoj, kiaj ŝatas la movadon.

La delegitoj de jenaj landoj prezentis invitojn por
la sPkvonta kongreso: 1) Anglujo, la Vegetarian
Socicty kaj The London Vegetarian Society (komune);
2) Svisujo, reprezentata de D-ro Oberdürffer, kiu
poste reprenis sian inviton, prokrastante ĝin al Ia
postproksima kongreso.

Oni akceptis la inviton el Anglujo kaj elektis Lon-
donon kiel kongresurbon.

Financoj: La kasisto, Prof. Nolthenius, proponis
ŝanĝi la kotizon por la aneco je I. V. U. La nuna
kotizo estis opiniata tro alta; li proponis, postuli unu
anglan funton de Citi unuiko. S-ro Egerod konsilis.
preni I % . Post diskuto oni difinis, ke Citi tinuiko
kiel ano de la I. V. U. pagu ditijare 1 % el siaj enspezoj
de membrokotizoj, laŭ hilanco de la kuranta jaro al
la I. V. U.

Internacia Korespondado: La delegitoj de la
Vegetara Ligo Esperantista proponis,. elekti ilian
bultenon ..Vegetarano - kiel organon de la I. V. U.
Post iorna diskutado oni decidis, lasi tiun ĉi de-
mandon al la decido de la estraro.

Oni decidis, ke la sekretariino ĉiujn tri monatojn
dissendu mallongan raporton.

Elekto al Estraranoj: Konforme kun la regularo
S-ro Erriest Bell estis elektata prezidanto de la I.V. U.
por la tempo de la fino de tiu ĉi kongreso kis la fino
de la sekvonta.

Sincera danko estis esprimata al la kisnuna pre-
zidinto. S-ro Saxon. Unuanime oni elektis lin kiel
honoran prezidanton kun elektrajto. La sekretariino,
f-no Mathilde Hompes, deziris eksiki el sia ofico. ()ni
kuri bedaŭro aŭkultis la deziron kaj elektis ŝin por
vivdaŭro kiel honoran sekretariinon kun elektrajto.
F-no Hompes proponis f-non Margaretha J. C. Ortt



kiel novan sekretariinon; ŝi estis elektata kaj akceptis
la oficon. Kasisto restas s-ro 1-lugo Nolthenius,
Laren NH., Nederlando.

Internacia Tago: S-ro Schwartz el Vieno pro-
ponis fiksi internacian vegetaranan tagon, nome la
duan dimanĉon en septembro, kiu estas en Ia periodo
de fruktrnaturiko kaj fruktrikolto. Tiu tago estu
manifesta tago de Ia vegetarisrno en la tuta mondo.
Oni akceptis la ideon kun granda entuziasmo, sed
ne prenis definitivan -decidon. La afero estis trans-
donata al la estraro, same kiel la ŝanĝoj en la teksto
de la regularo.

La ĉi-supra raporto de la oficiala rnernbrarkunsiclo
estis redaktata de la tiama sekretariino, i-no Hompes.
En tiu ĉi kunsido oni faris Ŝanĝon en la paragrafo 5
de la regularo, koncerne je la kotizo por Ia aneeo.

Pro tio, ke la financaj cirkonstancoj en plej multaj
landoj post la milito estas tre malbonaj, oni decidis,
postuli procentain pagojn. Krome oni povas dum
certa periodo liberigi senhavajn untlikojii de la
kotizŝuldo.

La Inteinaela Tago: ni estis festata en septembro
lasta kuri granda entuziasmo en Nederlando kaj
ankaŭ en Svedujo. Ni forte esperas, ke en la venonta
septembro multaj sekvos tiun imitindan ekzemplon!
La vegetara ideo estas plifirmigata kaj la sento de
solidareco estas plialtigata per tio, ke en la tuta
mondo ni en unu difinita tago pensas unu pri la alia.
Dum la nedcrlanda festo s-ro Nolthenius akceptis la
grandecon de la vegetaraj principoj, antaŭ ol oni
komencis la-gajan parton de la kunfestado.

Saxon-l'ondaĵo: Dum la lasta amika kunestado
en la kardendorno de s-ro Saxon ni fondis „Saxon-
Fondajon", por limigi la suferojn de malriĉaj aŭstraj
vegetaranoj. Kelkaj delegitoj kotizis monon, kiu
estas administrata de la kasisto, s-ro Hugo Nolthenius,
Tafelbergweg 676, Laren NH, Nederlando.

.Pro la bona ordo estas dezirinde, ke la societoj.
kies delegitoj, kiel supre dirite, alikis al I. V. U.,
anoncu sian anecon ankaŭ skribe kaj samtempe indiku
la proksimuman sumon de la kotizajo, kiun ni povas
atendi de ili en la jaro 1924a.

De la bela kaj interesa raporto pri la antaŭa kon-
greso estas ankoraŭ havehlaj pluraj ekzemploroj ĉe
la Vegetara Oficejo, Soest. Nederlando; la prezo estas
1 nil. Tiu ĉi raporto enhavas ŝatindajn paroladojn en
lingvoj angla, Esperanta, franca, germana kaj holanda
kaj estas tre rekomendinda (vere bonega verko!
Rimarko de la redaktanto).

Sciigojn, kiuj havas internacian intereson, kun
plezuro ricevos:

Fratilino Margaretha J. C. Ortt,
Sekretariino de la lnternacia Vegetara Unuiĝ - o,

Delft (Nederlando), Haagweg 71.
Marto 1924_

Rimarkb de la redaktanto: Nia bulteno enhavas
la oficialajn sciigojn de la I. V. U., kies sekretariino
estas ankaŭ nia membro kaj Esperantistino. Pro tio,
ke oni ankoraŭ ne povas devigi ĉiujn estrarojn de la
naciaj societoj formantaj la T. U. V., aboni nian hult-
enon, la raportoj estas ankaŭ aparte kaj nacilingve
dissendataj de la sekretariino; sed per nia organo ili
atingas la grandan publikon, kiu konas Esperanton.

Pri Ia kotizo de VEGETARA LIGO ESPERANT-
1STA al I, V. U. mi ankoraŭ korespondas; ĉar estas
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malfacile difini ĝin. La sekretario-kasisto (mi) ne
scias, kiuj el niaj abonanto] konsideras sin kiel anojn.
Se pri tiu demando ni volus korespondi kun ĉiu
individue, tio kaŭzus tro da afrankaj spezoj kaj kostus
tro da tempo.

Fratilino Mathilde Hompes
mortis 3. 3. 1924 en sia 71a vivjaro.

Mi havas la malkojan taskon, paroli en tiu ĉi unua
raporto de I. V. U. pri la granda perdo, kiun ni suferis
pro la morto dc nia ekssekretariino, f-no Hotnpes.

Sajnas kvazaŭ nekompreneble, ke tiu ĉi mal-
granda, inteligenta, laborerna kaj tre talenta virino,
kiu estis la animo de la Stokholma kongreso, nun
forlasis jam la vivon.

F.n ŝi la vegetarismo kaj speciale la Internacia
Vegetara Unuiko perdas fortan apogon kaj fajran
batalinton. Sia afabla personeco certe pluvivos en la
koroj dc ĉiuj, kiuj konis ŝin. Sia memoro estu ankoraŭ
por multaj el ni imitota ekzemplo!

M. .1. C. Ortt, Sekretariino de T. V. U.
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Pozitiva realiga laboro.
Flanke de la nomado de l' maljustaj statoj kaj

eraroj opinioj. kiuj devas esti kontraŭbatalataj, ĉar
ili malfirtnigas la homan feliCon, ni opinias, ke estas
same grave liveri pozitivan realigan laboron. Por
multaj tio ĉi estos pli alloga kaj agrabla laborkampo,
ĉar tiam la pensoj ne ĉiam  bezonos restadi ĉe la
malbono kaj rnalĉasto, sed povos direktiki al pli pura
kaj pli nobliga sfero. Ne por ĉiuj estas taŭge aŭ kon-
vene enprofundiki en la marĉon de la plej terura
seksa mizero; ankaŭ en alia rilato bona kaj utila
laboro estas farebla.

Unue sur la kampo de la edukado. Ne estas ne-
cese tuj konigi al la junularo la Inalbelon de l' mondo.
Multaj malprave opinias, ke tio ĉi estas la celo de niaj
piedoj por la informado de la junularo, kaj tiu penso
deprenas de ili la simpation por nia celado. Trankvila
konatiko kun nia laboro igus ilin kompreni, ke tio ĉi
neniel estas nia celo. Se estas necese, ekz. por
junuloj kaj junulinoj, kiuj forlasas la gepatran domon
por rnemstare vivi, jes, tiam ni insistas, ke la gepatroj
aŭ tiuj, kiuj devas transpreni ilian taskon, avertu ilin
kontraŭ la ilin atendantaj danĝeroj. Tion ja faras ĉiu
pliakulo en ĉiuj okazoj, se infano unuafoje sola iras
velveturi aŭ glitkuri, aŭ kiel ajn sin elmetas al ia
danĝero. Sekve estus tre preterlase kaj riproeinde
ne averti la infanojn, kiuj forlasos la hejmon, kontraŭ
la danĝeroj kaj insidoj de l' mondo sur seksa kampo.
Sed por pli junaj infanoj, nia seksa eduko entenas ion
alian, principon pli vastan kaj pli profundan. En ĝi ni
volas kontraŭ la infanoj esti nature veraj, instigi al
amo kaj respekto al la vero; lernigi al ili rigardi la
seksan sferon per puraj okuloj kaj puraj pensoj; kaj
plie en ĝenerala senco plifortigi ilian volforton, tiel
ke, kiam poste venos la specialaj, seksaj delogoj,
fortika volo staros kontraŭ ili. •

La forta kaj la malforta sekso.
Duobla moralo, kiu permesas al la viro ion, kio

por la virino estas rigardata kiel nerebonigebla eraro,
kaj sekve neas la superan destinon de la homo, por



Ano de la Oficejo de tiu Ligo estas Esperantisto
kaj volonte oni korespondos kun esper. samcelanoj.
La Ligo ne ankoraŭ havas esperantajn eldonaĵojn;
sed oni pripensas fari propagandon in  tiu direkto.

La adreso de „The Alliance of Honour" estas:
Leysian Charnbers 112 City road, London E. C. I.,
Anglujo.

UNIVERSALA ESPERANTA PACIFISTA LIGO.
La Esperantistoj, kiuj volas Universalan Pacon,

estas petataj, aliĝi al la Pacifista Fakkunsido de la
XVIa Universala Esperanto-Kongreso en Vieno
(Aŭstrujo), 6.--14. VIII. 1924. Ne prokrastu la skriban
alikon, sed faru ĝin tuj!

Kelkaj sekretarioj de naciaj sekcioj jam sendis al
mi raportojn pri laboro farita. La aliaj bonvolu sendi
resurnojn plej baldaŭ, antaŭ la 15a de aprilo . Io estas
pli bona ol nenio.

Kompreneble, nia ĉefa tasko estas, propagandi
Esperanton inter la pacifistoj tutmondaj kaj starigi
laborantan nacian sekcion de Esperantistaj pacifistoj,
por praktike cfektivigi la celon. Espereble mi povos
havigi kopiojn de flugfolio propagandan dum la unua
semajno de aprilo.

Mary Riley, Intel - nacia Sekretariino, The
School House, Clifton-eurn-Norwood, Birst-
with, Harrogate, Yorkshire, Anglujo.

Ne plu Milito!
Kaj ree milito!	 Se ree batalon
La pulvo odoras;	 proklamos paiiloj,
alsanga invito	 ne prenu la ŝtalon!
tra landoj sonoras.	 Kun vi estas miloj.
Kaj ree milito! — 	Kaj ree batalon
Kaj ĉiuj memoras, 	 ne faru, terfiloj;
kaj koroj doloras	 rifuzu trankvilaj
de frato-vundito.	 sanggloron kaj falon.

Jam ĉesu milito
Jam haltu, infero!
La sklavo vekita
ribelos sur tero
en kontraŭ milito
kaj kontraŭ sufero,
por pac' kaj libero
batal' komencita.

Ditnitr Nigra, Varna.

Japana Samideano.
Homoj! Malfermu viajn okulojn kaj rigardu en

profundan koron. Cu vi povas fiere diri, ke vi faras
nenion hontindan kiel hornarano? Cu vi ne vidas
viajn fratojn, kiuj en ŝvito de la sango pro doloro,
penado kaj faleto sin puŝas antaŭen kontraŭ ĉiu
absurdajo de la mondo?

Venas la tempo, kiam ni devas ĉiuj vekilki; ni
laboradu kaj kreskigu la floron por la tuta homaro,
ne por malgranda nacio. Falu, falu la baroj kaj
potencoj, kiuj kontraŭstaras nin. Por ni ekzistas nur
homaro, nur homaro. Vekilu, frataro de la homa
rondo familia.

Laŭ „Libero", novembro 1923a, eldonita de
Sanko Esperanta Grupo, Dai - 3 - Kotogakko,
K ioto, Japanujo.
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viro kaj virino ambaŭ, aljuĝante al Ia „forta" sekso
la rulon de malforta rnernregado, 'dio ĉi tio estas mal-
Iusta opinio de nia socio, kaŭzo de multaj sociaj mal-
justajoj, kiuj estas malkonfortnaj al niaj principoj  --
nome la regado de la Spirito.

Superrego de la viro super la virino en kaj ekster
la edzcco estas formo de la duobla rnoralo, kiu kon-
danmas tiom da virinoj al neinda sklaveco kaj morale
malnobligas la virojn. Car ili kutitnikas lasi liberan
kuron al siaj pasioj, pro kio la kapablo de memregado
kaj volekzercado malfortilas kaj ofte tute foriĝas.
Tiran° estas malfortulo, montranta eksteren ŝajnon
de forto, kaj tiaj tiranoj fariĝas la viroj pro la erar-
kompreno pri siaj imagitaj rajtoj je superrego.

Ni jam vidis tro multajn malIongajn rczultatojn
de la antaŭa vidpunkto, kiam la knaboj kaj la knab-
inoj estis apartigataj, kiam ĉiu sekso estis edukata
fremdigita al la alia. Ni tre bone scias, kiom ofte tio
kondukas al reciproka nekomprenado de junaj viroj
kaj virinoj, al malsanecaj tro ekscitaj imagoj kaj ideoj.

ekstermezuraj deziroj, instigegitaj de la nenatura
apartigo — ĉiuj altruditaj statoj kiuj fine venĝas sin,
kaj povas konduki al nerebonigeblaj malfeliĉoj.

Feliĉe la publika opinio pri tio ŝanlilis. Oni
lenerale aplikas la gean edukadon en la lernejoj, kaj
multe pli multe ol antaŭe ekzistas ankaŭ unuilovivo
de la junularo, kiun la knaboj kaj knabinoj kune
partoprenas tiel koncerne nekulpajn amuzajojn,
porton, kantadon kaj similajn, kiel la celadon al

idealaj celoj, kiel estas la abstinado de alkoholajoj ktp.
Tamen la malnova vidpunkto ne ankoraŭ estas

tute malaperinta en nia kunvivantaro, kaj nia movado
en tiu rilato povos daŭrigi sian utile pozitivan laboron.

Ke „liberaj" — tio estas senĝenaj interrilatoj
inter junaj viroj kaj virinoj devas havi „C.:astan"
karakteron, estas memkompreneble por movado kun
principoj kiel la nia. Oni ne pensu al piedo por
„libera amo" aŭ io simila, nevole aŭ intenee.

Simpatia, fortika movado en Anglujo, kiu etendas
sian influon tra la tuta mondo estas „The Alliance
of Honour" (La Ligo por Honoro). Ni ricevis la
lastan jarraporton, en kiu ni legis la jenan: La Ligo,
kiu estas bazita sur ĝenerala kristana principo, havas
proksimume 112 000 membrojn kaj disdonigis en 1.923
pli ol 111/2 milionojn da libretoj kaj folietoj.

Ni tradukis el la 14 principaj reguloj:
Fortika, ĉasta, kristana vivo por knabo, junulo

kaj viro.
Nobla kaj firma karaktero.
Menso sana en korpo sana.
Egala, alta, monda normo por viroj kaj virinoj.
La sama kavalira interrilato kun la fratino de iu

-.ilia kiel vi deziras por via propra.
Malpravigo, laŭ medicinista aŭtoritato, de la

diabla dogmo, ke neĉastaj agoj estus necesaj por la
\aneco.

Milito al tiuj malvirtoj, kiuj kaŭzis malsanojn, de-
:ruas la vivon, kaj kiuj faras viktimojn inter sen-

Helpanta mano por frato en morala danĝero.
Energia militiro per plumo, gazetaro, tribuno,

::Irelo kaj persona klopodado."
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La Gejunula Sekcio de la Kontrattinilitarista Mov-
ado en Grandbritujo, adreso: Phyllis Bing, 6 Alton
Road, Croydon near London. Anglujo, dissendis
rnanifeston en Esperanta lingvo, kiun ni esperas povi
presigi en iu sekvonta numero.

El multaj landoj.
Cilujo. En Antofagasta la s-roj Alfredo Bbrger

kaj Fortunato Adrade fondis vegetaran sanatorion
laŭ la sistemoj de Kneipp kaj Kulme, adreso Calle
Uribe 551, Antoiagasta.

Nederlando. En la salono de Ia Zoologia nardeno
ell Hago okazis de la 14 ĝis la 30. 3. ekspozicio pri
„Nia Nutrado". La Nederlanda Vegetara Ligo havis
tiĉ standon, kaj interŝante la geanoj liberaj tie deĵoris,
disdonante kaj vendantc al interesuloj multajn flug-
foliojn, broŝurojn k. c. Ankaŭ  nia landa sekretariino
tie servis kaj propagandis krom vegetaristno Esper-
anton. Nia bulteno estis ekspoziciata.

Katalunujo: La „Kanariistoj de Ia urbo Vich"
(parolu vik), en la 10aj internaciaj Esperantaj Floraj
Ludoj difinis temon priverkotan „La amo al la birdoj"
kaj donacos kiel premion kanarian birdon en latuna
kato. Kia paradokso neintencita!

Finlando: La Vegetara Societo de Finlando
plenumos en venonta aŭgusto dek jarojn. Al ki
apartenas proksimume 700 membroj. ni havas
propran finlingvan revueton „Terveys" (trad. Satl-
eco). La societo aranĝis nuntempe loterion; kies
enspezoj estas trzataj por starigo de  I lejmekonomia
Instituto en la urbo Oulti (Ulet‘borg). Se la sukceso
estos bona, la tre bonvenonta instituto komencos sian
agadon jam en la venonta aŭtuno. Bonternplano.

Ne ekzistas pure vegetara manĝejo en la tuta
lando; sed la koopera societo Elanto (La Vivsubteno)
en Helsinko aranĝas unuaklasajn vegetarajn menuojn.
Oni alcelas nun konstruon de vegctara akcia domo.
Ekzistas etakaj domoj kun  unu sola kuirejo por ĉiuj
lokantoj; sed ili kompreneble ne taŭgas por vegetaraj
familioj. Tial la vegetaranoj bezonas propran akcian
domon.. S-ro Oskari Jalkio en Helsinko gvidis natur-
kuracan kurson kun 15 partoprenantoj. En Terijoki
(Finlando), ne mtdproksime de Leningrado, fondikis
nova vegetara ripozlicjmo, kies posedanto estas
Oskari Jalkio. Baldaŭ aperos finlingva eldono de la
kuirlibro de s-no Saxon, tradukita de s-no Anna
Kurimo, la animo de la finlanda vegctara movado.
S-no Mathilde Wrede, konata amikino de malliberuloj
kaj rnizeruloj, pro siaj bonfaroj estis nomata honora
membro de la Finlanda Vegetara Societo. (Sciigoj
de la landa sekretario.)

Siberio (Sovjetujo): Nia sarncelano kaj ano
Petrov raportis sur la bazo de artikoloj el „Vegetar-
ano" pri la -fumado, kaj sekve samideano Bahajev.
prezidanto de profesia untriko de medicinaj laboristoj,
iniciatis ligon por batalo kontraŭ fumado. La ligo
agitas precipe inter komunista junularo. Laŭ inforrnilo
de la Barnaulaj Esperantistoj.

Portugalujo: La monata revuo de la Vegetara
Societo de Portugalujo, „O Vegetariano" estas
elektita oficiala organo ankaŭ de la Naturisma
Societo de Portugalujo, kaj la du societoj, kiuj jam
en Stokholmo havis komunan delegiton, laboros nun
komune, la unua en Porto, la dua en Lisbono.

Brazilo: En la ĉefurbo Rio de Janeiro s-r
Cretnilde de Aguiar, hclpata de sia edzino, fondi
vegetaran restoracion en la urba centro.

flinujo: Sennacieca Revuo raportis pri la vivo k.
morto de noblanima ribelanto kontraŭ sociaj nia
konoj, samideano kaj vegetarano Sifo, kiu mortis 1
27an de marto 1915a. Li fondis en Kanton. Esper
aman grupon kaj, kiel admiranto de Tolstoj, li Mit:*
atis rnovadon nomita]] _Konscienco", kies princ
cipoj estas: 1) kontraŭ uzado de viando, 2) kontra
alkoholo. 3) familieco, 4) edzeco. 5) tabako, 6) sklav
eco, 7) homveturilo, 8) ŝtatoficistiko, 9) deputatiĝc
10) militistiko, 11) politikpartianio -, 12) religio. Du
lia lasta malsano kuracisto admonis. ke  li man
viandajon, por refortigi (liaopinie) sian korpon; s,
li rifuzis ĝis la morto. Troa studado, vivo sub per
sekutoj kaj memvola mizereca vivo igis.lin ftiza
finis tro frue lian vivon.

Germantijo. En Lubeko, kie ĝis nun ne trovi,.
vegetara manĝejo, nun estas fondita de Mari
Mathilde Areboe vegetara restoracio. adreso Mauer
teretako, proksime je la banejo I lusestrasze.
direktadon havas Mackeprang-Franck. Bonaj veg
tiraj somerfreŝejoj trovikas interalie en Alsbae
(Hessen), Haus Brŭning-Feuefbach: en Giinterst
apud Freiburg (Baden), Erholungsheim Heil; en Saa
feld (Saale),arbara sanatorio Sommerstein; kaj al
loko. Ni intencas, iom post iom kolekti adresojn
vegetaraj mankejoj en la tuta mondo por la utila
la samcelanoj, kaj multe 'ŝatus personajn informo
de la avoj, por ne rekomendi neindajn entreprenoj

Svisujo: En Zurifio estas du tre bonaj vegetar
mankejoj: Vegetarierheim de Hitt' en Sihlstr. 26 k
Thalysia en Holbeinstr. 25. En Bazileo (Basel) o
rekomendas .,Ceres", Rinuelinplatz 15. Plie nia Ian
sekretario rekomendas: Refreŝitejon Fridenfels
Sarnen (posedanto Ramittelmeyer) kaj Verein Arya
(laŭ metodo Mazdaznan) en Herrliberg apud Zurifi

Rumanujo: S-no Julietta Zelinsky gvidas veg
aran rnankejon „Natura" en la centro de la url .

Bukareŝto, Pasagiul Comedia. La manĝejo, kvanka,
malgranda, estas konata pro plena pureco kaj bo
.kuirado.

Bulgarujo. Bulgara samideano raportas, ke
kelkaj bulgaraj vilaĝoj la ĉiusetnajna vegetara gaze
„Svoboda" (Libereco) estas disvendata en ce
elaempleroj. Tio provas, kion] bone niaj ide
penetris la bulgaran popolon. La bulgara vegetaran
asocio, la semajna veg. gazeto Svoboda kaj nia na
sekretario skribis al ni, ke ili ne aprobas nian last
raporton pri Bulgarujo, unue ĉar ili ne konsentas  k
la politika celado de la vegetarano, Esperantisto ,k
eksministro Kiril pavlov. due ĉar ili ne konsentas k
la sinteno de la gazeto „Novo Obŝtestvo". La pr
organoj, kiuj akcelas la vegetarismon kune k
tolstojismo, estas „Vyzrajdane" (Renaskiko) k
„Vegetarianski Pregled" (Veg. Revuo), kaj ĉirk'
ili ekkermis kaj disvolvikis en Bulgarujo la citi:
movadoj. Ni citas tiun ĉi proteston, ne enmiksikan
tamen en la internajn demandojn; ĉar nia movado
estas sufiĉe forta, por permesi. ke ni limigu nian pr
pagandon kaj simpation al unu sola, kvankam
subteninda, tendenco de nia movado.

Kolonio en Brazilo. Grupo de vivreformantoj 1
spirito de amo kaj frateco intencas fondi en Braz
kolonion de frata kunlaborado. Plej multaj el ili es
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vcgetaranoj. Adreso: Nikolaj Sbeierman, ĉe Adolf
Otto, Grŭnau bei Berlin, Gennanujo.

0

Vegetaraj kaj parencaj revuoj kaj verkoj.
Vidu sur paĝoj 26--28 de nia bulteno V11-2 la

adresojn de ĉefaj revuoj. La germana revuo
Junge Menschen intertempe denove aperis sub

sama adreso, kaj ankaŭ denove aperis la germana
Vegetarische Warte. Ni ne ripetas "ĉiujn titolojn

kaj adresojn, sed citas nur novajn adresojn kaj
eventuale numerojn. kiuj enhavas aparte citindajn
artikolojn.

Die Bereitschaft (La Servpretularo), monata
revueto por homa ekonomio, sistema bonfaro kaj
socia tekniko. Vieno I, Annagasse 18, Aŭstrujo.

Aryaneum, germanlingva bulteno de la viv-
reforma sistemo Mazdaznan (akcentante speciale
lutradon kaj spiradon); eldonanto Herrnann Dreiszig,
Vieno XIX, Heiligenstŭdterstr. 78„.kŭstrujo.

Razurnnyj Dosug (Racia Libertempo), ruslingva
monata revuo, adreso Tartu (Dorpat, ruse Jurjev),
Ntagazenstr. 1. Estonujo. La decembra numero citis
ian Nurembergan kongreson.

Keitn (Ctermo), antropozofia bulteneto german-
wigva, eldonanto Martin Dcertz, Goszlerstrasze 48,

imburgo, Gennanujo.
No More War (Neniam plu Milito!), monata anglo-

gva bulteno de la Internacio de Kontraŭmilitistoj,
onanto A. Fenner Brockway, adreso F-no E. M.

larke, 304 High Ilolborn, Londono W. C. 1, Anglujo.
Annali di Chitnica, eldona societo Scienza ed Arte,

ia Ugo Foscolo 2, Triesto, Italujo. Pri fientio,
Ilingva.
Az ëlettniivëszet k6yve e's tnakrobiotika (La libro
la vivarto kaj longvivo) de Bela I3icsêrdy, hungar-
lva libro pri la metodoj naturaj kun-
taj kun la scienco de la vivplilongigo
krobiotiko), per kiuj la homa sano, laborkapablo
juneco estas konserveblaj kaj eĉ reakireblaj en
pli alta. Eldonita en la urbo KezdivaSkhely

ransilvanio), Runianujo, prezo 100 teoj; 240 paĝoj.
The Vital Problem, eldonanto Benedict Lust, 110

n. .t 41st street, Novjorko, Usono. Prezo Dol. 2.10,
.lita, afrankita, 220 paĝoj. Lastn

-tomente ni ricevis
empleron de tiu ĉi grava kaj bela Verko „La Pro-
io de la Vivo", de Karto Brandt, vegetarano tre
ta en norda kaj suda Arneriko.

it 	Esperantaj libroj kaj broŝuroj.
Vortaro kata-Esperanta de Giacomo Meazzini.ia 	, nanto Raffaello (iusti, Livorno (Italujo); prezo

ia	 -ela bindaĵo Lit. 10,—. Gratulinda estas la itala
tn erantistaro pro tiu ĉi nova vortaro, kiu estas
1n -rda gvidilo kaj havebla je modesta prezo.  Oiaj kompletigo por la jam aperinta vortaro Esper-
Th -itala de la sama aŭtoro. Ni laŭdu la kuraĝon
s-	 eldoninto en lando, en kiu Esperanto ankoraŭ
Lin	 are kun aliaj landoj ne disvastiĝis laŭ siaj meritoj
aj maj Poemoj de Jaume Grau Casas, Claris 72,
aŭ ,elono, Hispanujo. Prezo ne montrita. Originalaj
taj adukitaj poemoj en bela broŝuro.
ite	 Familio Gerak, de Elin-Pelin, tradukis At.
ne tanasov; prezo fr. fr. 2,50. Eldonanto: Esper-
ro- ,a Koopera Societo en Bulgarujo, Sofio, Ul. 6.
tre . wri 1. Bonstila kaj bonenhava literaturajo,

eritis tradukon kaj bone montras la kapablon
laŭ 	 aŭtoro.
pilo
,tas

Esperanto, ein moderner Bildungsfaktor, de Prof.
Dr.FranzChristanell, broŝuro germanlingva, 24-paĝa,
eldonita cie Ellersiek & Borcl G. rn. b. H.. Berlino
SW. 61, Wilmsstr. 5, prezo M. 0,50. Propagandilo,
kiu traktas la temon _Esperanto kiel klerigilo"
ĉiaj vidpunktoj.

La tremo de Soleca Animo, poemoj, rakontoj kaj
skizoj pri fiina vivo, originala verkitaj de Vaselj
Eroŝenko; eldonita de Orienta Esperanto - Pro-
paganda Instituto, Sanhajo, anujo; prezo 7 respond-
kuponoj aŭ 18 pencoj anglaj; havebla ĉe Hujucz,
Eastern Miscellan.y, Cornmercial Press, Sanhajo,
flinujo. Interesaj, ĝenerale bonstilaj kaj belaj verkoj
de nia konata blinda samideano.

First Steps in Esperanto, de Montagu C. Butler,
havebla 'ĉe la Brita Esperanto-Asocio, 17 Hart Street,
Londono WC: 1, Anglujo. Dua eldono, prezo nur 9
pencoj. Tiu bonega instrua libro de nia prezidanto ne
bezonas plu laŭdon. Speciale citinda estas sur paĝo
149, sub titolo „False Twins" (Falsaj nernelon, la
listeto de vertoj, kiuj sonas similaj al anglaj vortoj
havantaj tamen diferencan sencon. Tiaj listoj devus
troviĝi en ĉiuj lernolibroj. Kiom ofte, ekzemple, oni
aŭdas „mi oferas al vi" anstataŭ „mi proponas al vi• .

La Foiroj de Lipsio kaj de Frankftirto sendis
Esperantajn belajn propagandilojn; la Komitato por
Klasikaj Reprezentadoj en la Greka Teatro, Siraktizo,
ltalujo (Sicilio) dissendis kvarlingvajn propagandilojn
kuri. interalie, Esperanta teksto.

Esperanto kaj kiaj Kritikantoj, dek unupaĝa flug-
foliofolio anglolingva de Prof. W. E. Collinson, de-
fendanta nian lingvon kontraŭ fulprojektoj kaj aliaj
kritikoj. Eldonita de la Brita Esperanto-Asocio,
Londono WC 1, Hart Street 17, Anglujo.

Esperantaj Gazetoj kaj Revuoj.
Hungara Esperantisto, oficiala organo de la

Hungarlanda Esperanto-Societo kaj Hungara Esper-
anto-instituto. Nova adreso: Budapest
utca 8, I. 12.

Bulteno de la dua kongreso de Iberiaj Esperant-
istoj okazonta en Bilbao (Hispanujo) la 19an ĝis la
22a de junio 1924a. Adreso Grupo Esperantista,
Bilbao, Strato Merccd 1.

Ora Epoko Esperantisto, organo de la Biblio-
studentoj en Esperanto, adreso: Box 223, City Hall
Station, Novjorko, Usono; jarabono 1 dolaro.

L' Antinationaliste, monata franclingva gazeto por
la propagando de Esperanto inter la proletaro:
adreso Glodeau, 177 Rue de Bagnolet, Parizo XX,
Francujo; jarabono ffr. 4,50, Francujo 3,—.

Wilker-Spiegel, monata germanlingva gazeto por
la propagando de Esperanto inter partianoj de la socia
progreso. Enhavo ĉerpita el Esperantaj gazetoj,
precipe el Sennacieca Revuo; adreso Walter Kampf-
rad, Lipsio-Sclffinefeld, Heinrich-Schmidt-St•. 5, III.,
Gerrnanujo. Tre laŭclinda entrepreno, same kiel la
franclingva L' Antinationaliste.

Novaj Tempoj, kun aldono „Por Esperantista
Junularo", monata organo de la Tuttnonda Asocio de
Geinstruistoj Esperantistaj, kun kroniko de la Inter-
nacia Ligo de Liberpensuloj Esperantistaj. Adreso
M. Goldberg, Klemmstr. 14 p., Lipsio-Connewitz,
Germanujo.

Kristana Espero, trimonata revuo, adreso Pastro
E. Penttinen, Karkku, Finlando. Jarabono 2 sv. fr.
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Literaturo, tritnonata gazeto; adreso Brita Esper-
anto-Asocio, 17 Hart Street, Londono W. C. 1, Angl-
ujo. Jare 2 1. Tre rekomenclinda kaj instrua.

Pri aliaj Esperantaj gazetoj vidu nian antaŭan
numeron; ĉar mankas loko por ripeto en ĉiu numero
de Vegetarano.

Bulgara Esperantisto, nova adreso: Strato 6.
septeinvri I, Sofio.

Le Monde Espërantiste, dumonata, franclingva
kaj Esperanta, adreso 3 rue Sophie-Germaine, Parizo
14, Francujo; jarabono 4 sfr.

Literatura Informilo, reklama bulteno de la firma
Ferdinand 1 lirt Sohn, Lipsio, Salomonstr. 15. Tiu
ĉi firma eldonis tre gravajn verkojn en Esperanto kaj
pri Esperanto, kaj estas dezirinde, ke la Esperantistoj
per mendoj kuraĝigu kin kaj la aliajn Esperantajn
eldonantojn.

International Language, monata, ĉefe anglolingva,
eldonata kune kun British Esperantist, Juna Lernanto
kaj Literaturo de la Brita. Esperanto-Asocio, Londono
WC 1, Hart Street 17, Anglujo. oi enhavas tre bon-
ajn, ĝeneralinteresajn artikolojn.

La Setnisto, eldonata. en lingvoj Esperanta kaj
kataluna, de societo „Aplech", strato MendizItbal 3.
Barcelono, Hispanujo.

La Suno Hispana, monata, hispan- kaj Esperant-
lingva, adreso Mar 2.3, Valeneia, Hispanujo.

Itala Esperanta Revuo invitas al la Naŭa Itala
Kongreso de Esperanto, Torino, 2.-5. VIII. 1924, kuri
komuna vojaĝo de tie al Vieno. Adreso de la
komitato: Torino 6, Via Berthollet  31, Torino, Italujo.

Kataluna Esperantisto, Cartne 30, Barcelono,
Hispanujo, provizore ne aperos plu.

Wereldtaal, propaganda bulteno en holanda lingvo.
Eldonanto: j. van Henget, Eemnes, Nederland°.
Ankaŭ aldonata al Holanda Esperantisto.

Infortnilo de Barnaula Esperantista Grupo, liekto-
grafita; adreso Al.Petrov, Internacionalnaja ulica 139.
Barnaul, Altaja Gubernio, Siberio.

Anonca Bulteno Esperantista, aldono ĉe la neneva
„Esperanto" de U. E. A. Petoj. proponoj, inter-
ŝanĝoj k. t. p.

Radio-Servo: Ni ricevis informon pri eldonota
sub tiu ĉi nomo radiorevuo, krome pri internacia
Radio-Asocio (adreso 1 -Iarry A. Epton, 17 Chatsworth
Road, Londono E. 5, Anglujo, kaj propagandilon en
germana lingvo „Esperanto kiel lingvo de la Radio".
de d-ro Winfricd Frickc, Hanovero.

Informoj, Petoj, Respondoj.
Represo el nia bulteno estas permesata kondiee,

ke la Vegetarano estu indikata kiel fonto. Tradukoj
en naciajn lingvojn por parencaj revuoj estas
dezirataj.

Funkcion de korespondanto de eksterlandaj gaz-
etoj povas plenumi studento de Varsovia Universitato.
Bonvnlu skribi: Natan Przysuskier, Nowolipie 14,
Varsovio, Polujo.

Individuajn respondojn la redaktanto ofte ne povas
doni al skribintoj, unue pro manko de tempo, due pro
ŝparemo. I.i pagas korespondafrankon el propra poŝo.

Aleksandr. Ivanoviĉ Petrov, Internacia Strato 139,
Barnaul, AltajaiGubernio, Siberio, deziras korespond-

adon pri kardenurboj (kun bildoj), pri teorio de Ein-
stein, pri vegetarisrno kaj pri terismo.

La kotizojn de kelkaj landoj ni devis pliaitigi; ĉar
la kostoj de la cldono terure plialtiĝis, de kiam en
Germantijo ĉio estas pagata laŭ ora valuto.

Adresoj de vegetaraj manejoj kun kritiko pri ilia
funkcio estas dezirataj. Sed ne sendu adresojn de hot-
eloj, kiuj iufoje okaze kuiris bonan spinacon kaj tial
volas profiti la propagandon de vegetaraj adresaroj.

liniversala Kongreso de Esperanto.
Vieno, 6.-14. VIII. 1924.

Duni nia fakkunsido ni devos priparoli kelkajn
societajn aferojn. Kiu havas proponojn, sendu ilin al
la redaktanto. Unu propono estas la ŝanĝo de la
societa jaro: estas eble dezirinde, fiksi la jaron laŭ
la kalendara jaro, de januaro al decembro. Tiam en
la nuna jaro (sepa) aperus ankoraŭ la oktobra numero,
do entute 5 numeroj de Vegetarano, kaj per la
januara numero komenciĝus la 8a jaro.

Ankaŭ eblaj nejustaĵoj pri la diverslandaj kotizoj
devas esti priparolataj. Eventualaj proponoj, kiuj
koncernas la financojn, devas dependi ne nur de la
decidoj de la fakkunsido, sed ankaŭ de la financaj
kapabloj de nia kaso; same pri decidoj, kiuj koncernas
la laborkapablon de la oficistoj de la VEGETARA
LIGO ESPERANTISTA.

Estas dezirinde, ke la avoj donu al la naciaj revuoj
sciigojn el la VEGETARANO, por ke la neesperant-
istoj komprenu la utilecon kaj necesan de Esperanto.

Kvitanco.
Post presigo de nia bulteno  V11/2 estis pagataj

jenaj kotizoj: Aresti pt. 5.--, Esp. Grupo Bilhao pt.
5.--, Steckel Dol. 1.--, familio FKiding Dol. 1.50,
Popoff Dol. 0.75, Maucrsberger Dol. 0.75, Goldfeder
pmk. 500 000.—, Arcioni Lit. 10.—, Alessio Lit. 10.—,
Ujhelyi Kh. 2000, Elek Kh. 2000, Drahovszky
Kli. 1500, Perjes Kh. 1500, Jos5 Kh. 500, Kürtisy Kh.
500, Seliwarez Kh. 1000, Bfflint Kh. 1000, Bihari Kli.
10 000, Langhans Kĉ. 20.—, Simeonov (resto) Levoj
60.—. Kellner Leoj 50.--, Vetsch, lIaminer, Enz po
sfr. 5.—, Noll Dkr. Schilling 3( 4.--, Kbeher
,ft 3.—, Strausz, Schiin, Dopp, Ieschner po eit 2.—,
Salokannel fm. 15.—, Jezek kĉ. Ruokis 3.— ,.
Moskva Vegetara Soc. Rbl. 1.—, :1,idlovskaja Rbl. 1.—,
Date Dkr. 3.50, Jeĉius lid. 3.—. Nuda lid. 3.—, Casey,
Pyke, Moscheles, Jones, Bartholoinew, Blaise.
Merrick, Warden, Halliday po ŝ BUs 2.—.
Wickhain ffr. 8.-, Przysuskier prnk. 3 milionoj, Wohl-
stadt 2.—, Boon nfl. 2.—, Krestanov 2.—.
Alseika lid. 7.—, Schwarz cAi 2.—, Bogdanowicz.
Kusnir po pink. 5 milionoj, Moss dol. 5.—, Mattauch
ke. 20.—, Hirvonen, Koponen. Selinheimo po fm. 15.-.
Morozov, Szabuniewicz po 1 ora rublo.

Bonvolu ĉiuj repagi sian kotizon. La ligo nepre
bezonas la monon de ĉiu interesulo, por povi plenurn1
sian taskon. Ne povante plu, kiel antaŭe, profiti  1
malaltecon de la gerrnana valuto, ni ne povas p
rnalŝpareme pliampleksigi nian bultenon.

NIAJ FINANCOJ BEZONAS LA APOGON I
ĈIU ANO KAJ SIMPATIANTO. BONVOLU L
LA PROKRASTULOJ TUJ REPAGI SIAN ABONO.
AŬ KOTIZON.

Presejo: Schultz & Thiele, Hamburg (Germanujo), Brauerstr. 45.
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